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KORTENBERGSE DAG VAN DE
ZORG WAS GROOT SUCCES

Benieuwd naar de opinie
van Chris Taes?
p. 2-3
Wij vragen uw gedacht
op bladzijde 8.
Vlnr Chris Taes, Bart Tirrez, Monique Swinnen,
Alexandra Thienpont, Kristien Goeminne

De dagopvang ‘NOAH’ werd op 15 maart onder massale
belangstelling feestelijk geopend. De opening viel samen
met de Vlaamse Dag van de Zorg.
Het gemeentebestuur zocht naar een mogelijkheid om kleinschalige
dagopvang voor ouderen te organiseren. Dat gebeurde onder impuls van
OCMW-voorzitter Alexandra Thienpont (CD&V) en schepen van Welzijn
Kristien Goeminne (CD&V).
“Je moet aan verschillende randvoorwaarden voldoen voor je van start kan
gaan met zo’n opvanginitatief, “ verduidelijkt Alexandra Thienpont. “We
moesten op zoek naar een geschikte locatie. Die moet in de eerste plaats
rolstoeltoegankelijk zijn. Een serviceflat bleek de ideale oplossing. We
gingen in zee met Familiehulp. Deze organisatie bezorgt de bezoekers een
aangename dagbesteding.”
“Veel zorgbehoevende ouderen zijn nog zelfstandig genoeg om thuis te
blijven wonen. Overdag hebben ze zorg, activiteiten en gezelschap nodig,“
zegt Kristien Goeminne. “Voor hen is NOAH bedoeld. Geïnteresseerden
zijn altijd welkom voor een kennismakingsbezoek.”

“Met het NOAHproject willen we ook tegemoet komen aan de
bekommernissen rond en van de mantelzorgers. Deze mensen zorgen
dagelijks voor de ouderen. Wij vinden het belangrijk om hen wat
ademruimte te bieden, zodat ze zelf eens tot rust kunnen komen,” vult
Alexandra aan.
“We financieren dit project met steun van het OCMW en de gemeente
Kortenberg. De Vlaamse Overheid en de provincie Vlaams Brabant doen
ook hun duit in het zakje, “ vertelt Kristien nog.
Monique Swinnen, gedeputeerde van de Provincie Vlaams Brabant
overhandigde aan Familiehulp een cheque van 38000 euro. Dit geld
zal goed besteed worden, onder meer voor de aankoop van aangepast
meubilair en materiaal voor NOAH Kortenberg.
Op diezelfde Dag van de Zorg konden de talrijke bezoekers ook een kijkje
nemen in de nieuwe ruimte voor kapsalon en pedicure, gelegen in het
gebouw van de serviceflats. Bewoners kunnen nu, zonder de deur uit te
moeten, gebruik maken van deze infrastructuur.
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LIEVER DE UITGESTOKEN HAND
DAN DE GEBALDE VUIST.
Er bestaat een essentieel verschil tussen CD&V en
andere partijen in hun relatie met vakbonden en andere
belangengroepen. CD&V is immers een volkspartij en dat
betekent dat ze continu overleg pleegt met het brede
maatschappelijke middenveld van zowel werknemers
als werkgevers, van landbouwers en zelfstandigen, van
oude en nieuwe sociale bewegingen, om nadien zelf
en zelfstandig een politieke synthese te maken. CD&V
legt er zich immers op toe om een zo breed mogelijk
maatschappelijk draagvlak op te bouwen voor haar
politieke aanpak. De Vlaamse christendemocraten zoeken
naar wat mensen kan verbinden, wat hen solidair kan
doen zijn, wat hen wederzijds kansen en kracht kan
geven. Ze zijn niet uit op het uitbuiten en uitvergroten
van verschillen tussen mensen en groepen, op het
opkloppen van maatschappelijke tegenstellingen, op het
uitlokken van conflicten.
N-VA wil zich per se rechts profileren, om het verschil met de vorige
regering mét socialisten duidelijk te maken. Dat is haar goed recht. Sp.a
en Groen leveren, ondanks hun belofte tot punctuele samenwerking,
een slag op leven en dood om het leiderschap van het linkse kamp in
de wacht te slepen. Het is dus voorspelbaar dat ze de nieuwe ‘rechtse’
regering met alle middelen zullen bekampen. Open Vld is op rechts
voorbijgestoken door N-VA en wil zich in de Vlaamse en federale
regering als ‘het origineel’ van rechts profileren. CD&V legt zich toe
op evenwicht en redelijkheid.
In een centrum-rechtse regering valt CD&V daarom op door het
accent op sociale bescherming en intermenselijke solidariteit. In
een centrum-linkse regering valt CD&V daarom op door het accent
op groeikansen voor ondernemingen en op de eigen kracht van
mensen. Maar de fundamentele benadering blijft in beide formules
dezelfde: respect voor elke mens, onlosmakelijk gekoppeld aan sociale
rechtvaardigheid.
De constante is dat CD&V telkens zoekt naar draagvlak,
naar evenwicht en naar oplossingen op
mensenmaat. In een politiek landschap
dat gedomineerd wordt door zwart-wittegenstellingen in hevige kleuren van
geel, rood, groen en blauw, is CD&V
de middelpuntzoekende kracht die
maatschappelijke belangen en tendensen
bij elkaar brengt en dus in de meest
strikte zin van het woord het algemeen
belang dient. Dat komt vaak grijs over,
maar de warme gloed die eraan ten
grondslag ligt is fel oranje.
Tegenwerken en conflicten opzoeken
levert veel media-aandacht en leuke
oneliners op. Het zorgt er echter
ook voor dat mensen verzuurd en
ontgoocheld raken, omdat er elke
dag wel iets nieuws opduikt waar
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men ‘tegen’ kan zijn en dat niet onmiddellijk opgelost raakt. Een echte
keuze voor de toekomst is er één van samenwerking, draagvlak zoeken,
beperkingen wegnemen, kansen geven aan de sterkeren en zorg dragen
voor de zwakkeren.
De christendemocraten staan garant voor deze aanpak. ACV-militanten
die aan een dergelijk project willen meewerken, zijn hierbij van harte
welkom. Net zoals landbouwers, middenstanders, leerkrachten,
ambtenaren, chronisch zieken, mensen die buiten hun wil werkloos zijn,
milieubeschermers, katholieken, vrijzinnigen, leiders van jeugdbewegingen,
vrijwilligers en alle anderen die zich constructief willen opstellen in een
maatschappelijke dialoog die verbindt en versterkt.
Wie houdt van simpele waarheden of ervan uitgaat dat het belang van één
groep altijd boven het belang van alle andere groepen gaat, moet zijn/haar
geluk bij één van de vele andere partijen beproeven. Wie de handen in
elkaar wil slaan om samen vooruit te gaan, kan zich engageren bij CD&V.

KORTENBERG
BREEKT UIT!

Ann Vannerem en Francis Peeters op het Crisisfestival in 2014

Op voorstel van schepen Ann Vannerem worden lokale
evenementen met bovenlokale uitstraling nu extra
ondersteund door Kortenbergse subsidies.
Het gaat hier over grootschalige sociaal-culturele evenementen die
georganiseerd worden door erkende Kortenbergse verenigingen.
“De evenementen moeten gericht zijn op gezinnen (met aandacht
voor kinderen) en bovendien een bovenlokale uitstraling hebben. Het
Crisisfestival is daar een goed voorbeeld van,” aldus Vannerem.
Ann vond het als CD&V-schepen belangrijk om dergelijke evenementen
te ondersteunen: “Een groep enthousiaste inwoners organiseert al een
aantal jaren zo’n grootschalig openluchtevenement.

De gemeente ondersteunde de voorbije jaren zowel logistiek als
financieel. Het bestaande cultuursubsidiereglement bood onvoldoende
mogelijkheden om financieel in te spelen op hun vraag om kwaliteit te
kunnen geven aan het cultureel aanbod voor de kinderen. Daarom is er
nu een nieuw reglement speciaal voor alle grote evenementen die jong
en minder jong naar buiten lokken met een kwaliteitsvol programma en
uitstraling.”
De meerwaarde voor de Kortenbergse samenleving? “Op deze
evenementen, die financieel laagdrempelig zijn, kan een mix van
generaties in een ongedwongen sfeer genieten van een gevarieerd
cultureel aanbod dicht bij huis.” zegt Vannerem.

OCMW KORTENBERG WORDT
WELZIJNSHUIS KORTENBERG!
De gemeentelijke dienst Welzijn zal binnenkort samen met het OCMW deel uitmaken
van het Welzijnshuis Kortenberg.

“Het Welzijnshuis wil grensoverschrijdend en drempelverlagend werken. Het staat in voor het wél-zijn van
alle inwoners van Kortenberg. Het nieuwe Welzijnshuis wil voor onze inwoners meer zijn dan een ‘sociaal
bancontact, “ zegt OCMW-voorzitter Alexandra Thienpont.” Het werk van de sociale dienst en bijstand verlenen
blijven belangrijke pijlers in onze werking. Daarnaast willen we de vereenzaming van senioren tegengaan en
mantelzorgers ondersteunen. We zetten er ook in op de aanpak van kinderkansarmoede en bieden van
poets-en huishoudhulp aan. Tenslotte blijft het aanbieden van maaltijden aan huis erg belangrijk.”
Ook schepen van welzijn Kristien Goeminne is blij met het Welzijnshuis. “Mensen worden alsmaar
ouder - gelukkig maar - en willen zo lang mogelijk in hun eigen, vertrouwde omgeving blijven wonen.
In deze levensfase wil het Welzijnshuis een toegevoegde rol spelen. Waar het kan helpen, wil het ook
helpen. Kinderen die geboren worden in een kansarm gezin wil het Welzijnshuis uit de generatiearmoede halen door het extra ontwikkelingskansen aan te bieden,” aldus de schepen.
Alexandra Thienpont is trots op het Welzijnshuis
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VEILIG NAAR
SCHOOL VIA
TRAGE WEGEN
Onze gemeente ligt in het centrum van het
land en heeft wegverbindingen met alle grote
verkeersknooppunten. Handig en snel. Maar dat
maakt onze wegen ook bijzonder druk, zeker
tijdens de spitsuren.

Fietsende kinderen op één van de vele trage wegen in Everberg

“ Net op die momenten vertrekken de kinderen naar en van school.
Velen doen dat – gelukkig – met de fiets, ” zegt burgemeester Chris Taes.
“Ouders houden hun hart vast omdat hun kinderen door dat drukke
verkeer moeten. Wij willen dat fietsverkeer van en naar school veiliger te
maken. Vele straten in het centrum van de (deel)gemeente(n) zijn immers
te smal om er volwaardige, vrijliggende fietspaden te kunnen aanleggen.”

van 50.000 euro. Twee veilige fietsverbindingen staan op het programma:
de eerste loopt van Vrebos naar het centrum van Everberg. Een andere
start in Armendaal en eindigt nabij de gemeentelijke basisschool De
Negensprong.” Binnenkort nodigt het gemeentebestuur de mensen die op
dat tracé eigenaar zijn van een stuk grond uit. Het bestuur licht de plannen
dan concreet toe en vraagt de eigenaars om hun medewerking..

De oplossing? “Het gemeentebestuur wil veilige schoolroutes ontwikkelen
via trage wegen. Dat zijn voet- en buurtwegen in de open ruimte tussen
de dorpskernen, ver van het drukke autoverkeer.

“Ook voor Erps-Kwerps stellen we nu de eerste schetsen op. Daar willen
we een veilige fietsverbinding maken tussen de wijk Zonnewoud met het
centrum van Kwerps en van Erps. Zo zijn de twee basisscholen veilig
bereikbaar voor fietsende schoolkinderen,” stelt Taes. We nemen uiteraard
nog contact op met deze scholen om de plannen te bespreken en concreet
te maken.

Burgemeester Chris Taes (CD&V), bevoegd voor het mobiliteitsbeleid,
werkt momenteel met de steun van het voltallige schepencollege een
schoolrouteplan uit. Met dat plan wil hij concreet uitstippelen hoe deze
veilige schoolroutes precies kunnen lopen.
“Er werd al een dossier voorbereid voor de schoolomgeving van
Everberg,”verduidelijkt Taes. ”Dat dossier keurde het provinciebestuur
van Vlaams-Brabant onlangs goed. Het gaat om de maximum-subsidie

Het is de bedoeling de komende jaren ook de schoolomgevingen van
Meerbeek en van Kortenberg op dezelfde manier aan te pakken. Zo
kan tegen het einde van deze bestuursperiode (2018) een volwaardig
schoolrouteplan in werking treden. Alle kinderen kunnen dan op een
veiligere manier naar school fietsen in hun eigen (deel)gemeente.

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT BOUWT
MEE AAN EEN BETER KORTENBERG
“De provincie Vlaams-Brabant ondersteunt de
gemeenten in hun werking. De provincie VlaamsBrabant is qua fiscaliteitsdruk de goedkoopste
provincie. Per inwoner bedraagt deze druk 93 euro.
De uitgaven bedragen 162 euro per inwoner.

De provincie gaf sinds 2013 voor ongeveer 70 000 euro aan
aanpassingspremies in Kortenberg. 35 aanvragers konden daarvan genieten.
Je kan bij de provincie ook premies aanvragen voor het plaatsen van
superisolerend glas. Van die premie maakten 155 aanvragers gebruik voor
een bedrag van ongeveer 28 000 euro.
Voor de herinrichting van schoolroutes en de omgeving van de school in
Everberg (De Negensprong) gaf de provincie Vlaams-Brabant dan weer
50 000 euro subsidies.
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ECOLOGISCHE SPEELTUIN
IN DE STEIGERS

Deze zomer opent het gemeentebestuur een natuurlijke
speelweide in de deelgemeente Everberg. Dat doet
ze in de buurt van een rustige woonwijk, weg van het
drukke verkeer.
Welke kinderen dromen niet van een speelweide met boomstronken,
wiglo’s en sneukelhagen? Deze weide heeft een recreatieve en
ecologische functie. Ook inwoners van buiten de woonwijk zijn welkom
om te genieten van de rust en het mooie uitzicht op “Den Everberg”.
Kristien Goeminne, schepen van milieu toont zich tevreden over het
resultaat. “ We werkten ook uitstekend samen met IGO. In overleg met
de milieudienst zorgden zij voor het ontwerp en de natuurlijke inkleding
van de weide Met de duurzaamheidsgedachte in het achterhoofd werden
enkel inheemse struiken en natuurlijke recuperatiematerialen gebruikt. “
Ook OCMW-raadslid Hendrik Trappeniers is opgetogen over het
insectenhotel, de bloemenweide en sleedoornhagen. “Als imker en
natuurliefhebber weet ik wat bijen, insecten en vogels nodig hebben
om te overleven. De verschillende soorten bloemen en struiken trekken
verscheidene vogels en vlinders aan; dit komt de biodiversiteit alleen
maar ten goede, “ aldus Hendrik.

Kristien Goeminne en Hendrik Trappeniers aan de
ecologische speeltuin in Everberg
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BIB BLIJFT IN
KORTENBERG
BELANGRIJK

Schepen Ann Vannerem in de bib van Kortenberg

Na de krantenberichten van een paar weken geleden
rees er bij sommige inwoners bezorgdheid over het
voortbestaan van de bibliotheek. Het is merkwaardig
dat de media in dit verhaal enkel aandacht hadden voor
de bibliotheek. Vanaf 2016 mogen de gemeenten zelf
bepalen of/en hoeveel geld ze spenderen aan de lokale
bibliotheek maar ook aan andere vrijetijdsvoorzieningen
binnen de domeinen van cultuur, sport en jeugd. De
Vlaamse subsidies voor deze sectoren werden dit
jaar al met ongeveer 5 % verlaagd. Er worden veel
verplichtingen in de vrijetijdssector afgeschaft waaronder
dus ook de bibliotheekplicht. Dat lijken geen mooie
vooruitzichten maar de toekomst van onze bibliotheek
mag niet herleid worden tot een centenkwestie. Dat doet
onrecht aan de actuele opdracht van de bibliotheek.
Daarom wil schepen van bibliotheek, Ann Vannerem, iedereen meteen
geruststellen. “CD&V gelooft in de kracht van cultuur en zal blijvend
inzetten op de toekomstgerichte werking van de bibliotheek. Zij werkt nauw
samen met de hele gemeenschap. Onze bib is al heel lang veel meer dan
een verzameling waardevolle boeken: men kan er lezingen volgen, studeren,
dagbladen lezen, met de kinderen naar de voorleesnamiddag gaan, Nederlands
leren, ... Er is een heel goede samenwerking met de zes basisscholen, met
de verenigingen en met het Welzijnshuis (OCMW) . De bibliotheek is bij
uitstek een instrument om sociale ongelijkheid tegen te gaan. “Ik heb er alle
vertrouwen in dat onze gemeente haar ambities voor de bibliotheek, cultuur,
sport en jeugd autonoom kan waarmaken in een toekomstgericht verhaal.
Wij blijven de bibliotheek ondersteunen als ontmoetingsplaats, als uitvalsbasis
voor studie en onderzoek, als leverancier van (digitale) informatie, cultuur en
vrije tijd.”, zegt Ann Vannerem. Met meer dan 60.000 bezoekers in 2014 is de
gemeentelijke bibliotheek de drukst bezochte gemeentelijke dienst.
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TAALKAMPJE
IN DE BIB

Tijdens de paasvakantie heeft in onze bib een taalkampje plaats gehad
voor kinderen die om een of andere reden taalachterstand hebben.
Via allerlei taalspelletjes helpen de vrijwilligers van vzw De Horizon
de Nederlandse taalontwikkeling en het leesplezier van de kinderen
spelenderwijs vooruit. Onze taal goed beheersen is belangrijk voor de
sociale ontwikkeling en de schoolse prestaties van kinderen. Daarom
staat CD&V vierkant achter dit initiatief.

WERKEN AAN
ZELFBEELD
VAN KINDEREN
Eind maart startte het OCMW een Groepswerking
met kinderen tussen vijf en negen jaar. Er zullen vier
sessies plaats vinden rond de emoties blij, bang,
verdriet en boos. Een vijfde sessie zal plaats hebben
volledig met de ouders.
Kinderen werden geselecteerd door de sociale dienst.
Kinderen in deze leeftijdsgroep ontwikkelen emoties en een zelfbeeld.
Met deze groepswerking willen we hen emotioneel weerbaarder maken.
Daardoor krijgen ze vaak betere ontwikkelingskansen.

KORTENBERGSE MARKT BLIJFT
BRUISEN
Het gemeentebestuur kreeg bij het
begin van deze bestuursperiode van
heel wat jonge gezinnen de vraag
om de markt te organiseren op een
andere dag. Veel tweeverdieners
kunnen zich niet vrij maken op een
weekdag omdat ze dan aan het werk
zijn. Het bestuur wil deze vraag
ernstig onderzoeken en nam dat plan
ook op in het beleidsplan.

Zo wil het bestuur bekijken of lokale handelaar
en verenigingen graag mee willen werken aan de
markt door zelf een stand aan te bieden. Er zou
ook animatie voor de kinderen kunnen voorzien
worden.Er is nog niets beslist. Vooraleer dat te
doen, is het voor CD&V-Kortenberg belangrijk
eerst te peilen naar de mening van de bevolking.
Daarom heeft het bestuur beslist in ons
informatieblad Zoeklicht en op de gemeentelijke
website een enquête te houden om peilen naar
de belangstelling voor verschillende formules.
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CD&V Kortenberg begon startte in 2012 met een ambitieus programma naar
de verkiezingen. Drie jaar later willen we samen met u bekijken wat goed is
en wat beter kan. Daarom vragen we uw gedacht. Onze mandatarissen en
bestuursleden bellen in de loop van de maand juni misschien wel bij u aan om
u een paar vragen te stellen.
Zin om nu al uw gedacht te zeggen?
Dat kan op de volgende webstek:

www.uw
geda

cht.be

WIST JE DAT...

• Er een prachtige kunstenroute loopt door ons dorp? Je kan Slow art nog bezoeken tot eind september. Er staan
heel wat kunstwerken opgesteld langs de trage wegen in Kortenberg. Je vindt meer info op www.slow-art.be
• Kinderen van de lagere school een app kunnen downloaden om deze kunstenroute te bezoeken. Er zijn leuke
prijsjes mee te winnen. Kinderen die geen tablet hebben, kunnen in de bib een rugzak met het materiaal ontlenen.
• Onze gemeente gratis duurzaam advies aanbiedt als je bouwplannen hebt?
• De gemeente Kortenberg haar verenigingen en adviesraden financieel blijft ondersteunen?
• De gemeenteraad een motie goedkeurde rond de geplande winkelcentra in Brussel en de Vlaamse Rand.
Ze wil daarmee haar bezorgdheid tonen over de mogelijke gevolgen van deze plannen.

Meer nieuws op

COLOFON

kortenberg.cdenv.b

Je kan er ook inschr

Heeft u een suggestie voor wat beter kan?
Aarzel niet en ga de conversatie aan!
Redactie: Chris Taes, Alexandra Thienpont, Kristien Goeminne
en Ann Vannerem
Fotografie: Hendrik Trappeniers en Paul Indekeu
VU Bernard Derveaux - Veldstraat 5 - 3078 Everberg
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